
 

PROPOZICE VII. Waran Rally slalom – srandamač 2015 

- ve spolupráci s jihočeským autoklubem České republiky - 

 

Druh podniku :   

Automobilový slalom je rychlostní závod, kde se mění směr pomocí umělých zábran (kuželů), čímž 

se snižuje rychlost. Slalom je pořádán podle standardních propozic. 

 

Datum konání : 14.11.2015 

 

Místo konání : ÚAMK auto cvičiště autoškoly „Karolína“ za Budvarem 

Pro tento závod je vypsán pohár TWRC (Trabant Wartburg Racing Cup) 

 

Ředitel závodu: Stanislav Bláha 

 

Administrativa atd.: Jan Těšínský 

 

Technický komisař : bude určen ředitelem v místě konání 

 

Přihlášky :  

Začátek příjmu přihlášek středa 14.10. – 10°° h, konec příjmu přihlášek čtvrtek 12.11.2015 

do 23:59 h.  

Řádně vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail: waran.slalom@email.cz.  

Nebo je lze odevzdat na níže uvedených adresách. 
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Startovné : 

400 Kč ( do čtvrtka 14.11.2015 23:59 h.) po tomto termínu a v místě konání závodu 500 Kč. 

Přejímky: 

7°° - 7:25 administrativní a technické přejímky + rozprava 

7:30 start 1. vozu kategorie TWRC do závodu (Wartburg + Trabant) po odjetí nastoupí do závodu 

zbytek startujícího pole 

Třídy : 

A1 – do 1000 ccm3 

A2 – do 1300 ccm3 

A3 – do 1600 ccm3 

A4 – nad 1600 ccm3 

A5 – diesel 

Trabant (TWRC) 

Wartburg (TWRC) 

Ženy – vypsán pohár pro ženy, musí být minimálně přihlášeni tři jednotlivci 

Účastníci soutěže : 

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv jedno i dvoučlenná posádka, řidič starší 18 let a s platným 

ŘP a spolujezdec starší 18 let, s vozidlem opatřeným ochranným bezpečnostním rámem i bez něj.  

Každý jezdec startuje na vlastní náklady a vlastní nebezpečí !!! 

S jedním vozem mohou startovat 2 jezdci (každý musí podat přihlášku zvlášť. Upozornění: 

Střídání se na voze je nutné nahlásit dopředu). Pro start v soutěži je nutná ochranná přilba 

schváleného typu E (běžný silniční provoz) na hlavě jezdce i spolujezdce, posádka musí být 

řádně připoutána sériovými popřípadě  bezpečnostními pásy. Během jízdy musí být na voze 

zavřená všechna okna, šíbr i dveře. Nelze přihlásit vozidlo s otevřenou střechou tzv. kabriolet. 

Střešní okno nebude v tomto závodě řešeno. Vozidlo musí mít platnou STK a SPZ a nemusí 

obsahovat povinnou výbavu dle platného zákona o pozemních komunikacích. 

Pro admin.přejímku je nutné předložit řidičský průkaz jezdce a popřípadě občanský průkaz 

spolujezdce. 

Pneu  – jsou povoleny pouze pneu s lisovaným vzorkem, minimální výše dezénu pneu musí být 

1,6mm. Nejsou povoleny pneu typu slick. 



Hasicí přístroj není pro tento závod povinný. Důraz bude kladen na kontrolu uchycení baterie v 

autě. V případě nevyhovujícího vozu není pořadatel povinen posádku přijmout do závodu (zhodnotí 

technický komisař), tato posádka nemá nárok na vrácení startovného. 

Povinné svícení: 

Po celou dobu závodu není povinné svícení potkávacími světlomety. 

!!! Propustnost tratě max. 40 posádek !!! 

 

Přihlášky můžete odevzdat : 

Jan Těšínský 

Doubek 149, Křemže 382 03, - Tel.: 725 819 393  

Stanislav Bláha - Zaliny u Ledenic 

Po telefonické domluvě - Tel.: 730 195 997 

 

 

 


